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Græni trefill höfuðborgarsvæðisins 1993



Græni trefillinn í upplandi höfuðborgarsvæðisins
-sögulegt yfirlit:

1992-93: 
Skógræktarfélögin á höfuðborgarsvæðinu leggja fram 
hugmyndina um Græna trefilinn

2001:
Græni trefillinn er tekinn inn 
í svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins

2006:
Kynnt hugmynd um grænan stíg í Græna treflinum

2008:
Unnin frekari tillaga að legu Græna stígsins

2009:
Stjórn SSH beinir því til sveitarfélaga að taka stíginn inn í aðal- og 
deiliskipulagsáætlanir.



GRÆNN STÍGUR Í 

GRÆNA TREFLINUM

FRUMDRÖG – í 

vinnslu

Kynningar- og 

samráðsfundir með 

sveitarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu

Unnið af Landslagi ehf

fyrir Skógræktarfélag 

Íslands



GRÆNN STÍGUR 
Í GRÆNA TREFLINUM

•Trefillinn skýrskotar til hlýrrar flíkur um 
hálsa höfuðborgarsvæðisins

•GRÆNI STÍGURINN: 50 km langur 
malbikaður hjóla- og göngustígur sem 
liggi sem næst byggð

•Þræði upp áhugaverðustu 
útivistarsvæðin, s.s. vötn og 
skógarteiga.

•Lagi sig vel að landslagi og 
taki mið af hæðarlegu lands

•Vel merktur og útbúinn áningarstöðum 
með upplýsingum

•Hugmyndir um að stika stíginn með 
áberandi kennistiku fyrst um sinn til að 
festa hann í sessi



GRÆNU GEIRARNIR OG HLIÐIN:

Á “græna stígnum” er gert ráð fyrir 

hliðum á völdum stöðum þar sem 

aðgengi er best að upplandinu um 

opnu svæði byggðarinnar. 

Megindrættir landslags ákvarða 

staðsetningu hliðanna, en hvert 

sveitarfélag og borgarhluti á sína 

aðalleið í upplandið um dali, meðfram 

ám, lækjum og hraunjöðrum. 

Mikilvægustu leiðirnar eru meðfram 

Varmá, Korpu/Úlfarsá, um Grafarvog, 

Elliðaárdal og með lækjunum í 

Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði.

Grænu hliðin eru upphafsstaðir sumra 

og áningarstaðir annarra á leið þeirra 

um græna stíginn. Þar þurfa því að 

vera bæði greinargóðar og fræðandi 

upplýsingar um útivistarmöguleika í 

upplandinu og aðlaðandi aðstaða til 

dvalar, umhverfisfræðslu og leikja.



















Framan af árinu 2008 var haft samráð við sveitarfélögin um legu stígsins og 

fundað með nefndum eftir því sem kostur var. 

Ekki náðist þó að loka þeim hring.



Græni trefillinnTillaga að legu stígsins sem óskað er eftir að tekin verði til umfjöllunar á 

svæðisskipulagsstigi og í aðal- og deiliskipulagi eftir því sem þurfa þykir.



Höfuðborgarsvæðið

Græni stígurinn lagður yfir

samsetta aðalskipulagsuppdrætti



HVAÐ ÞARF TIL AÐ KOMAST ÁLEIÐIS?
(Kynningarefni 2009)

▪Athygli og áhuga sveitarstjórnarmann og samvinnu þeirra á milli yfir 

sveitarfélagamörkin. 

▪Umfjöllun um svæðisstíga fái forgang eða a.m.k. Jafnmikla umfjöllun í næstu 

endurskoðun svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og aðrir málaflokkar.

▪Guli, græni og blái stígurinn verði festir í sessi í svæðisskipulagi og aðalskipulagi 

sveitarfélaganna

▪Vegagerðin kosti a.m.k. Jafnmiklu til hjólhestastíga og hún kostar til reiðstíga í 

upplandi höfuðborgarsvæðisins.

▪Sveitarfélögin líti á göngu- og hjólastíga sem íþrótta- og útivistarmannvirki fyrir 

almenning.

▪50 km langur stígur fyrir 200.000 íbúa höfuðborgarsvæðisins kostar álíka og eitt 

meðalstórt íþróttahús.  

▪Áhuga og aðkomu ferðaþjónustunnar og útivistarfélaganna.

▪Nú eru vissulega erfiðir og þetta mun ekki gerast í sumar, en meðganga græna 

trefilsins er nú þegar orðin 15 ár.

▪Það er ekkert betra en að ganga úr sér kreppuhrollinn



Bláþráðurinn / strandlengjan





Höfuðborgarsvæðið 2040
- Náttúra og útivist –

landslagsgreiningar og græni vefurinn



Náttúra og útivist í stefnu 

Höfuðborgarsvæðisins 2040



Landslagsgreining m.t.t.:
• útivistartækifæra
• verndarsjónarmiða
• ræktunarmöguleika
• uppgræðslu / skógræktar



Milli fjalls...

...og fjöru

græni trefillinn

grænir þræðir

verndarsvæði

bæjargarðar og bæjartorg

Bláþráðurinn / strandlengjan

fjalllendi



Græni vefurinn





ESJUFÓLKVANGUR?



Skt. Hans. Midnatssol på Esja



HELSTU SAMSTARFSVERKEFNI SVEITARFÉLAGANNA:

• Samvinna um gagna- og kortagrunn

• Græni trefillinn, „fólkvangs“-stjórn?

• Stígar þvert á sveitarfélagamörk, strandstígur / grænn stígur

• Grænu hliðin inn á græna trefilinn / samræming

• Esjan / Esjuvangur?



Miðbær Hafnarfjarðar

Ástjörn og Ásfjall

Neðri Kaldárbotnar

Við Hvaleyrarvatn

Hraunjaðar við 

Fremstahöfða

Stekkjarhraun  og Lækurinn

Selvogsgata og Helgafell

Í Smyrlabúðarhrauni

Smyrlabúðarhraun

Kaldárselsrétt og Helgafell



DEILISKIPULAGSTILLAGA
SKÝRINGARUPPDRÁTTUR



Vífilsstaðavatn

Sandahlíð

Vífilsstaðahlíð

Grunnuvötn

Hjallaflatir



https://www.youtube.com/watch?v=MfufUYHpreI

https://www.youtube.com/watch?v=MfufUYHpreI

